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de Joe Gerber, Loving Shepherd Ministries
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PASUL 1:
MEDITEAZĂ la versete cheie despre
copii și orfani.
(10 MINUTE)
„El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care
locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt. Dumnezeu dă o familie celor
părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei
răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate.” Psalmul 68:5-6
„Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor,
Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care
nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri; care face dreptate
orfanului şi văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi
îmbrăcăminte.” Deuteronom 10: 17-18
„Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi
săracului, scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor
răi!” Psalmul 82:3-4
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„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă
singuri.” Iacov 1:22
„Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână
pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit şi Tu vii în ajutor
orfanului. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti
inima, Îţi pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului şi celui
asuprit şi ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ.”
Psalmul 10:14, 17-18
„Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit,
faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!” Isaia 1:17
„Religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru,
este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne
păzim neîntinaţi de lume.” Iacov 1:27
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PASUL 2:
ROAGĂ-TE specific pentru copiii
din sfera ta imediată de influență.
(5 MINUTE)

PASUL 3:
CITEȘTE și învață din povestirea de
mai jos despre puterea lui
Dumnezeu care lucrează prin
rugăciune.
("Puterea rugăciunii" / 15 MINUTE)
Amintește-ți că slujim unui Dumnezeu care nu se schimbă și care a
spus clar și răspicat (vezi versetele de mai sus) că este apărătorul
orfanului. El doar așteaptă ca noi să venim înaintea Lui în rugăciune,
pentru ca El să poată lucra cu putere pentru cauza orfanilor. Este
voia Lui!
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Acum, cu încredințarea că Dumnezeu va asculta și va
răspunde rugăciunilor tale, te invit să petreci 3 minute
în rugăciune pentru fiecare dintre următoarele motive:
Ca Biserica să-și redescopere mandatul biblic de a îngriji de văduve,
străini și orfani – în special de orfani.
Ca Biserica să se angajeze să îndeplinească acest mandat nu dintr-un
simț al vinovăției sau al datoriei, ci din preaplinul bucuriei și al
binecuvântării de a sluji celor de care lui Dumnezeu Îi pasă.
Conștientizare în rândul creștinilor despre condiția orfanilor de
pretutindeni.
Ca această conștientizare, însoțită de bucuria care vine din
ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, să dea naștere unei dorințe
arzătoare de a acționa pentru cauza orfanilor.
*Cauza orfanului să devină un numitor comun pentru bisericile din
întreaga lume, înfăptuind unitatea care Îl onorează pe Hristos.
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Ca lucrările de slujire a orfanilor să aspire la viziunea și excelența
Împărăției.
Ca lucrările cu orfanii să poată să gestioneze ajutorul pe care îl vor
primi.
Pentru unitate supranaturală între lucrările cu orfanii – o unitate
care să fie o mărturie pentru cei necredincioși.
Ca Alianța România fără Orfani să faciliteze punctele de mai sus întrun mod centrat pe Hristos.
Roagă-te în mod specific pentru conducerea și proiectele ARFO.
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